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MAGNETICKÉ POLE 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Magnetismus 

 Fyzikální jev 

 Silové působení na nositele elektrického 

náboje 

 

Magnetické pole: 

Stacionární (nepohybující se vodič s 

konstantním proudem, proud částic s nábojem 

při pohybu rovnoměrném přímočarém a 

nepohybující magnet. 

Nestacionární (ostatní případy). 



Magnetismus 

Magnety: 

 

 Trvalé (speciální magneticky tvrdé ocele, 

slitiny; keramické látky, ferity) 

 Dočasné (měkká ocel) 

 

 Elementární magnety 



Magnetické pole 

 Magnetické pole působí jen na pohybující 

se částice, popř. tělesa s elektrickým 

nábojem. 



Permanentní magnet 

 

     Severní magnetický            Jižní 
magnetický  

                pól                                       

 

 

 

         Neutrální pásmo 
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Permanentní magnet 

 V okolí každého magnetu působí magnetické 

pole 

 

 

 

opačné póly se navzájem přitahují 

 

 

 

souhlasné póly se odpuzují  
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Elektrické pole a magnet 

 Vodič a magnetka 

 

 

 

 

 

 Souvislost magnetického pole s elektrickým 

polem 

 Čím je větší proud, tím větší je odchylka 
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Magnetické indukční čáry 

 prostorově orientované křivky 
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Ampérovo pravidlo pravé ruky 

 Pro přímý vodič 

 

 Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé 

ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý 

směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují 

orientaci magnetických indukčních čar. 

 

 



Využití magnetu 

 

 Kompasy (střelka kompasu reaguje na 
magnetické pole Země). 

 Medicína (permanentní magnety a 
elektromagnety jsou součástí přístrojů pro 
nahlížení do lidského těla bez  chirurgického 
zákroku. 

 Audiotechnika (reproduktory, elektrické kytary 
…). 

 Záznamová média (kazety, videokazety, pevné 
disky, karty do bankomatu …). 

 Domácnost (rukavice, hračky, zavírače dvířek, 
lednice). 

 Přenášení předmětů, separace kovů.  
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